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Z ministrom o urejanju hudournikov
Na srečanju z okoljskim ministrom Karlom Erjavcem je župan Jure Žerjav opozoril na težave 

pri urejanju hudournikov.

Žirovnica - Na seji koordinacije županov
Zgornje Gorenjske, ki je v začetku meseca po-
tekala v Čopovi hiši v Žirovnici, se je minister
za okolje in prostor Karl Erjavec seznanil z
največjimi okoljskimi problemi na Gorenj-
skem. Kot je pojasnil kranjskogorski župan
Jure Žerjav, jih je zanimalo tudi, kako bo v
letih 2009 in 2010 potekala izvedba sanacij-
skega programa odprave posledic predlanske
vodne ujme, ki je pustošila tudi po Zgornji
Gorenjski. Ob tem so se posvetili tudi vpraša-
nju sistemskega reševanja urejanja hudourni-
kov. Za vzdrževanje objektov je na voljo pre-
malo denarja, za investicije in investicijska
vzdrževanja pa namenjajo denar iz vodnega
sklada do zaključka projektov, do izvedbe pro-
jektov pa nato ne pride, je opozoril Žerjav.
”Večina denarja iz vodnega sklada gre za
gradnjo objektov na Spodnji Savi, kar je potr-
dil tudi minister, moje osebno mnenje je, da
gre za prelivanje sredstev iz varstva pred na-
raslimi vodami v gradnjo energetskih objek-
tov. Denar, ki se zbira v vodnem skladu, bi
moral biti namenjen za investicije in investicij-
sko vzdrževanje na območjih, kjer je to po-
trebno,” je prepričan Žerjav.

O vprašanju novega zakona o Triglavskem
narodnem parku župani z ministrom Erjavcem
niso posebej razpravljali. Šestnajst odstotkov
in pol parka sega tudi na območje občine

Kranjska Gora. Zakon je, tako Erjavec, v za-
konodajnem programu, zadnje besedilo pa po
njegovem mnenju omogoča dobro razpravo za
nadaljnji postopek: ”Treba je ujeti pravo rav-
notežje med možnostmi razvoja in varovanjem
parka. Če bomo preveč odprli razvoj, bo to šlo
na škodo parka, a če ne bo nobenega razvoja,
pa tudi park ne bo živel tako, kot bi lahko. Na-
počil je čas, da ta zakon sprejmemo in uvelja-

vimo moderne rešitve, ki so že uveljavljene v
drugih alpskih državah. Marca bo Slovenija
prevzela predsedovanje Alpski konvenciji, ki
jo sestavlja sedem držav, in v sklopu tega
bomo veliko govorili o tem, kako čimbolje za-
varovati občutljiv alpski svet in hkrati prebi-
valcem zagotoviti nek razvoj.”

Ana Hartman,
foto: Kaja Pogačar
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Kranjska Gora - Občinski svet Kranjska
Gora je na zadnji seji potrdil dvig cene odla-
ganja odpadkov na Malo Mežaklo za 12,1
evra na tono, kar posledično pomeni zvišanje
cene storitve odlaganja odpadkov za končne
uporabnike. Tako bo po novem povprečno,
štiričlansko gospodinjstvo v občini Kranjska
Gora za odvoz odpadkov plačalo 1,3 evra več
kot doslej. 

Zvišanje cene je posledica dejstva, da mora
podjetje Jeko-in, ki upravlja z odlagališčem
Mala Mežakla, občinam lastnicam plačevati
najemnino najmanj v višini obračunane
amortizacije. To pomeni, da bo za leto 2009
Občina Kranjska Gora, od koder je bilo lani
na Malo Mežaklo odloženih 3.100 ton odpad-
kov, upravičena do 37.500 evrov najemnine,
ki pa jo bo namenila za investicije na odlaga-
lišču Mala Mežakla.

Glede na to, da Občina Kranjska Gora ni so-
lastnica podjetja, ki na odlagališču Mala Me-
žakla opravlja javno gospodarsko službo,
amortizacija doslej ni bila zaračunana nepo-
sredno uporabnikom storitev. Občina je na-
mreč sredstva za investicije v višini amortiza-
cije zagotavljala neposredno iz proračuna in
tako subvencionirala cene storitev uporabni-
kom z območja občine Kranjska Gora. 

Marjana Ahačič

Višje cene za odlaganje odpadkov
Štiričlansko gospodinjstvo bo po novem plačevalo 1,3 evra več 

za odvoz odpadkov.

V Kranjski Gori so doslej za zbiranje, od-
voz in odlaganje odpadkov plačevali 1,7
evra na osebo, po novem pa 1,98 (brez
DDV), kar bo še vedno manj kot na Jese-
nicah in v Žirovnici, kjer za zbiranje, od-
voz in odlaganje odpadkov plačujejo
2,78 evra na osebo.

Proti zasvojenosti 
z alkoholom

Dovje - Društvo Krma Jesenice vabi na ogled
gledališke predstave Edina Zala, v izvedbi
Društva Žarek upanja iz Ljubljane. Predstava
bo v petek, 13. marca, ob 18. uri v dvorani
KUD Jaka Rabič na Dovjem in je namenjena
ozaveščanju s področja zasvojenosti z alkoho-
lom. Vstop je prost. 

V četrtek bo občni zbor 
društva invalidov

Kot je sporočil predsednik Društva invalidov
občine Kranjska Gora Jože Zupančič, bo v
četrtek, 5. marca, ob 17. uri v gasilskem domu
v Gozdu Martuljku redni občni zbor društva.
Na dnevnem redu je kot ponavadi poročilo o
delu društva ter načrt dela društva in komisij
za leto 2009, imenovali pa bodo tudi delegata
za skupščino ZDIS-a.

M. A.
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Zahodna Evropa že pozna rešitve za sobiva-
nje turizma in ohranjenega naravnega okolja,
so na predstavitvi projekta Umirjanje prometa
v Julijskih Alpah, v katerem sodelujejo občine
Kranjska Gora, Bohinj in Bovec ter TNP, po-
udarili predlagatelji. Z uresničevanjem ideje o
trajnostni mobilnosti pa bi Julijske Alpe lahko
postale tista slovenska regija, ki bi začela s pre-
hodom na nizkoogljično družbo na področju
prometa. To bi ji povečalo prepoznavnosti in
ugled, dolgoročno pa tudi povečan obisk in
možnost večjega prihodka, so prepričani nosil-
ci projekta. Posamezna območja pa bi lahko
šla po zgledu uspešnih alpskih območij v tuji-
ni, kakršna so na primer Werfenweng, Chamo-
is, Sass Fee in druga, so prepričani. 

Okolica Bohinjskega jezera, dolina Vrata,
prelaz Vršič in Mangartsko sedlo so območja,
ki jim je skupen hud naval turistov in posebej
poleti utapljanje v pločevini. Promet na gor-
skih območjih, ki so povrh tudi zavarovana
območja, namreč zaradi turizma narašča in
marsikje že povzroča škodo okolju in težave
lokalnemu prebivalstvu. Občine Kranjska
Gora, Bovec in Bohinj so se zato odločile za
pripravo modela umirjanja prometa v Julij-
skih Alpah in v okviru projekta Dynalp 2 iz
evropskih sredstev pridobile 150 tisoč evrov
za pripravo podlag s področja umirjanja pro-
meta za celotno regijo. ”Osnovna ideja umir-
janja pomeni, da se v občutljivih gorskih ob-
močjih obisk ne zmanjša, zmanjša pa se pro-
metno obremenjevanje,” je povedala Vida
Černe, vodja projekta. V dolini Vrata naj bi

tako osebni promet kratkoročno zaprli le v vi-
soki sezoni, kadar je zmogljivost parkirišč
presežena, večino mirujočega prometa pa naj
bi prevzela Mojstrana. Ker je cesta čez Vršič
tranzitna, umirjanje tam ni načrtovano, na
Mangartski cesti pa je dolgoročno predviden
načrt umirjanja z uvedbo javnega prometa. V
okolici Bohinjskega jezera naj bi v visoki tu-
ristični sezoni promet potekal le z javnim pre-

vozom, saj bodo tam mirujoči promet posku-
šali dokončno preseliti izven področja. 

”Celoten proces umirjanja bo potekal posto-
poma, z doseganjem konsenza med deležniki
v posameznem lokalnem okolju,” še poudarja
Černetova. ”Posamezne občine pa bodo kon-
cept trajnostnega prometa uresničevale sklad-
no s svojimi zmožnostmi in specifičnimi po-
trebami.” Marjana Ahačič

Umirjanje prometa v Julijskih Alpah 
”Osnovna ideja umirjanja pomeni, da se v občutljivih gorskih območjih obisk ne zmanjša, zmanjša pa se

prometno obremenjevanje,” poudarja Vida Černe, vodja projekta.

Kranjska Gora - Projekt, ki so ga poimenovali Umetnik - podjet-
nik, je namenjen mladim, ki radi ustvarjajo, rišejo, slikajo, kiparijo,
izdelujejo nakit ali kako drugače sproščajo svojo umetniško žilico.
Cilj projekta je namreč pomagati mladim umetnikom k večji prepo-
znavnosti in s tem tudi k prvim zaslužkom s prodajo lastnih del.
”Skupaj bomo organizirali prodajno razstavo, kjer se bodo lahko
predstavili s svojimi deli in začeli umetniško pot prepletati s podjet-
niško,” je povedala Urška Železnikar z razvojne agencije. ”Udeležba
v projektu je brezplačna, edini pogoj za sodelovanje pa je, da udele-
ženci prihajajo iz občine Kranjska Gora, se na tak ali drugače način
ukvarjajo z umetnostjo in želijo svoje delo predstaviti širši množici,
seveda z možnostjo prodaje.”

Več informacij je potencialnim udeležencem na voljo na Razvojni
agenciji Zgornje Gorenjske (telefonska številka 04/581 34 13 - Urška
Železnikar ali e-naslov urska.zeleznikar@ragor.si), kjer zbirajo tudi
informativne prijave. Rok za prijavo v projekt, ki ga sofinancira Ob-
čina Kranjska Gora, je 20. marec 2009.

Marjana Ahačič

Z avtomobili globoko v naravo; pritisk turistov je vse večji. / Foto: Tina Dokl

Projekt Umetnik - podjetnik
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske mlade 
z območja Kranjske Gore vabi k sodelovanju 

v novem projektu.

naročanje: telefon: 04 201 42 41   
e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Bog jim požegnaj!
Ne, ni še velika noč, naj vas naslov ne za-

vede. Rada bi priznala eno od svojih napak,
oziroma dve. Rada se namreč vmešavam v
pereče stvari in druga napaka - menim, da bi
z mojim vmešavanjem vsi bolje živeli. Tako
sem pred dnevi preletela časnik Delo in v
njem opazila  nasmejan obraz znane osebno-
sti iz naše doline. Pritegnil me je k branju,
saj raje berem vesele članke kot črno kroni-
ko. Dobro, da v Zgornjesavcu za slednjo ni
prostora, da nam ni treba brati naslovov, kot
so npr. S kapulca v hrbet ali Z vilami nad tu-
rista ali morda Gnojnica na tekaški progi.
No, pa šalo na stran.

Prebiram članek v Delu,... ”Svet javnega
zavoda LTO Kranjska Gora je na zadnji seji
obravnaval poročilo o delu v lanskem letu
............. in direktorici namenil 4000 evrov
nagrade. Zanjo so se odločili na podlagi do-
brih rezultatov ...” Pomislim, kakšne sposo-
bne ljudi imamo na vodilnih položajih, saj je
priti do takšne nagrade v pičlih desetih mese-
cih dela, ob za to seveda primerno visokem
osebnem dohodku, - resnično fenomen. In to
v času recesije,... Čestitam! Nisem namreč
človek, ki bi odločal o tem, vendar pa sprem-
ljam dogodke v Sloveniji in menim, da čas za
tako visoke številke res ni primeren.

Spet mi ni jasna velikodušnost občine, saj
se LTO v veliki meri financira iz občinskega
proračuna. Ko pa nepomembna kolumnistka
Zgornjesavca, ki zaradi maloštevilnih listov
komajda še stoji skupaj, prosi župana za ne-
kaj listov več, je odgovor vedno - ni denarja.

Naj se vrnem k uspešnemu delu naše nomi-
nirane direktorice (ne vem, zakaj ni bil za
nagrado nominiran cel kolektiv?).

Je uspeh, da v idilični zimi za turista sko-
rajda ni moč obiskati meni ljubih Zelencev,
saj ni nobene poštene table, ki bi opisala in
vabila na ogled bisera, neponovljivega dari-
la narave? Sem res ena redkih, ki je ponosna
na naravne lepote, ki so nam bile dane, še
preden smo se rodili? Sem res tepka, ker mi
pogled na zasnežene Zelence ustavi čas, ko
se zazrem v mehurčke, ki se rojevajo iz dna,
tako nepričakovano in igrivo? Sem mar ne-
poboljšljiva sanjačica, ker opazujem Ponce v
odsevu zelenkaste vode, kot bi jih kot svež
akvarel ravnokar naslikal znani slikar?
Predstavljate si družine, ki morajo vsak spre-
hod v naravo plačati, ... Pa pri nas? Vse je
zastonj; ogled Martuljških slapov, sprehod v
dolino Tamarja, Vršič, ogled Zelencev,... Se
čudno sliši, ampak očitno tako mislijo ljudje,
ki bi se morali z njimi ukvarjati, pa so preza-
dovoljni s svojim delom, lepote pa so tako in
tako samoumevne. Zato stvari, ki bi jih mo-
rali izboljšati, narediti, ne opazijo, ker jim
jih ni treba, saj jih tako in tako že nagrajuje-
jo,... Po mojem mnenju si nagrado zaslužijo
tisti, ki v tako nemogočih razmerah vztraja-
jo, se ne zlomijo in še vedno upajo.

Pa nazaj k časniku Delo, v katerem je bilo
zapisano, da o dobrem delu pričajo podatki,
... Ja, statistični. Pa smo spet tam. Saj najbrž
poznate tisto, ... Je majhna laž, je velika laž
in je statistika! Alenka Peternel

”Seveda je to veliko priznanje za naše delo,
predvsem pa za način, po katerem delamo, z
majhnimi koraki, a v pravo smer,” je povedala
Cirila Rabič, predsednica Razvojne zadruge
Dovje. V desetih letih, odkar je hiša Pr’ Katr’
odprta, so v Razvojni zadrugi Dovje, ki skrbi
za hišo in izvajanje programa CRPOV, osnov-
ni program vseskozi nadgrajevali in se vključe-
vali v različne razvojne projekte. Občina
Kranjska Gora je leta 1997 podprla pobudo
krajevne skupnosti Dovje Mojstrana in sofi-
nancirala program za oživitev podeželja z na-

slovom CRPOV Dovje Mojstrana (celostni
razvoj podeželja in obnova vasi), in za katere-
ga je 50 odstotkov nepovratnih sredstev prispe-
valo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. V okviru programa je bil izdelan
Razvojni program krajevne skupnosti in ob-
novljena nekdanja ”kovačnica”, danes hiša
Pr’Katr’ na Dovjem, v kateri so domačini ure-
dili trgovinico z naravnimi izdelki s kmetij in

izdelki domače obrti, v nadstropju hiše pa več-
namenski prostor. 

”Tudi s finančno podporo Občine Kranjska
Gora, ki je dodatno investirala del sredstev v
infrastrukturo hiše, se hiša Pr’Katr’ na Dovjem
danes lahko pohvali z raznoliko ponudbo po-
deželja, predvsem v povezavi s kulturno etno-
loško dediščino Dovjega in Mojstrane,” pou-
darjajo na Občini Kranjska Gora. ”Nagrada je
lepo priznanje za 10-letno opravljeno delo, v
katerega so bili vključeni zainteresirani doma-
čini, domača društva ter širša poljudna in stro-
kovna javnost. Vsekakor pa je ta nagrada tudi
vzpodbuda za nadaljevanje razvoja trajnostne-
ga turizma na Dovjem in v Mojstrani.”

Poleg Slovenije je Francosko predsedstvo
Alpske konvencije po en projekt izbralo tudi za
Italijo, Avstrijo, Nemčijo in Švico. Nagrade
bodo podeljene marca v Evianu v Franciji.

Marjana Ahačič

Visoko priznanje za 
hišo Pr’ Katr

Na nedavnem razpisu francoskega predsedstva Alpske konvencije je 
program hiše Pr’ Katr’ na Dovjem prejel evropsko nagrado kot trajnostna

in inovativna turistična realizacija v Alpah za Slovenijo za leto 2008.

Cirila Rabič pred hišo Pr’ Katr’ na Dovjem / Foto: Gorazd Kavčič

Hiša, ki se danes imenuje Pr’ Katr’, je
nekdanja kovačnica, v kateri sta tudi
preša in lesena izba iz prejšnjega objek-
ta. Pred desetletjem je bila obnovljena
in dana v upravljanje razvojni zadrugi,
ki so trgovino poimenovali Pr’ Katr’ na
Dovjem. Katra, ki je nekdaj živela v ko-
vačnici, je bila krepostna in delovna
ženska ter je s skrbjo za zunanji videz
hiše dajala Dovjemu razpoznavni pečat. 

V trgovini prodajajo pridelke in izdelke
s kmetij. Ponujajo dobrote od domačega
kruha, čokoladne pite in orehove potice
do domačega žganja in medice ter izdel-
ke za posebne priložnosti in darilne pa-
kete. Tako so med drugim pripravili da-
rila za slovesnost ob vstopu Slovenije v
EU na Tromeji.
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Kranjska Gora - Na območju, ki ga pokri-
vajo policisti policijske postaje Kranjska Gora,
se je lani zgodilo 55 prometnih nesreč (10
manj kot leto poprej), od tega ena s smrtnim iz-
idom in 19, v katerih so bili udeleženci telesno
poškodovani. Policisti so zabeležili 981 kršitev
cestnoprometnih predpisov, 51-krat zaradi ne-
uporabe varnostnega pasu.

Število prometnih nesreč s smrtnim izidom
zadnjih nekaj let spet narašča, lani jih je bilo
v Sloveniji 214. Če bi dosledno uporabljali
varnostne pasove, bi bilo žrtev 40 odstotkov
manj,” opozarjajo kranjskogorski policisti, ki
so večino iztekajočega se meseca posvetili
preventivni akciji Pripni svoje življenje.
”Uporaba varnostnega pasu in zračnih blazin
bi v 70 odstotkih preprečila težje poškodbe
glave in 66 odstotkov poškodb prsnega koša,”
dodaja Roland Brajič, vodja policijskega
okoliša PP Kranjska Gora ter predsednik 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu občine Kranjska Gora. Kot je povedal,

je stanje glede (ne)uporabe varnostnega pasu
najbolj zaskrbljujoče na lokalnih cestah in 
na šolskih poteh, saj statistika govori, da star-
ši na poti v šolo z varnostnim pasom pri-
pnejo manj kot polovico otrok. ”Medtem ko
je uporaba varnostnih pasov na prednjih 
sedežih in na daljše razdalje dokaj redna in
primerljiva s stanjem v drugih zahodnoevrop-
skih državah, je dejstvo, da starši svojih otrok
v šolo pogosto ne vozijo v zanje prilagojenih
sedežih in ne pripetih, prav gotovo zaskrb-
ljujoče. Osnovni namen akcije Pripni svoje
življenje je bil zato spodbuditi pravilno upo-
rabo varnostnega pasu tako s preventivnimi
kot represivnimi akcijami. ”Za našo varnost
in za varnost naših otrok gre, ne zato, da se
izognemo kazni,” še poudarja Brajič, in do-
daja, da so ”navodila za uporabo varnost-
nega pasu sestavni del vsakih navodil za 
uporabo, ki jih dobimo ob nakupu vozila. Le
prebrati in upoštevati jih je treba.” 

Marjana Ahačič

Za večjo uporabo varnostnega pasu

Vedno pripravljeni pomagati
Lani 18 reševalnih akcij, v 16 sodelovala helikopterja

Slovenske vojske in Letalske policijske enote.

Mojstrana - Člani Društva Gorske reševalne službe Mojstrana se že
desetletja pogumno in neustrašno odzivajo na klice, ko se planinci znaj-
dejo v težavah. Načelnik društva Jože Martinjak je na februarskem ob-
čnem zboru povedal, da so lani imeli 18 reševalnih akcij. V veliko po-
moč sta bila helikopterja Slovenske vojske in Letalske policijske enote,
ki sta sodelovala v 16 akcijah. Člani društva so veliko časa namenjali
usposabljanju za reševalne akcije, posebej dobro morajo biti izurjeni za
reševanje iz sten. Med drugim so izvedli zimski vaji na žičnici v Moj-
strani in na pobočju Kanina ter večdnevni vaji iz letne tehnike reševa-
nja v Blaščevi skali in v Mlačci. Na pohodih, plezalnih vzponih in na
turnem smučanju so krepili stalno telesno pripravljenost. Lani so imeli
tudi veliko drugih dejavnosti. Organizirali so smučarsko tekmovanje za
Koflerjev memorial v Vratih ter se udeleževali drugih tekmovanj in po-
hodov. Za učence osnovnih šol in udeležence šol v naravi so pripravili
predavanja o delu gorskih reševalcev in prikazali vajo reševanja. Na 
občnem zboru so z zadovoljstvom sprejeli informacijo, da bodo kmalu
le dobili spet svoj prostor in sicer v bodočem Slovenskem planinskem
muzeju v Mojstrani. Janko Rabič

Mladi tekači v Ljubljani
Člani ASK Kranjska Gora uspešni na maratonu. 

Pomerili so se v 700- in 200-metrski razdalji.

Ljubljanski maraton spada med največje tekaške prireditve v Slove-
niji. Dan pred maratonsko preizkušnjo pa je bil namenjen malim 
nadobudnim tekačem iz vse Slovenije. Govora je o srednješolskem,
osnovnošolskem, promocijskem in Lumpi teku. Slednjih treh so 
se prvič udeležili tudi najmlajši člani ASK Kranjska Gora. Otroci 
so bili razdeljeni v skupine glede na letnik rojstva in spol. Pravico 
do starta je imel vsak, startnine ni bilo. Tek je bil netekmovalnega
značaja, kar pomeni, da otrokom niso merili časa in posledično ni
bilo nikjer objavljenih rezultatov. Kar 23 bodočih kranjskogorskih
smučarjev, ki redno obiskujejo telovadbo, se je pomerilo na 700- in
200-metrski razdalji. Vsak je bil za svoj trud nagrajen z medaljo,
brezplačnim izvodom revije National Geographic junior, majčko 
in pijačo.

”Dejstvo, da starši svojih otrok v šolo pogosto 
ne vozijo v zanje prilagojenih sedežih in ne pripetih, 
je prav gotovo zaskrbljujoče.”

Čeprav je bilo vreme vse prej kot lepo, o soncu ni bilo ne duha ne
sluha, pa tudi temperature so se spustile nižje kot pretekle dni, sta
vzdušje vseh sodelujočih in izjemna organizacija dogodka pripomogla
k temu, da bo tek ostal v spominu prenekateremu od otrok. Ko po-
tegnem črto pod preživetim dnem, pa se zavem, da je bilo vredno 
sodelovati že samo zaradi nasmehov in sončka v očeh sodelujočih. 
In čisto nič čudnega ne bi bilo, če bi marsikdo od otrok zvečer zaspal
z medaljo namesto z najljubšim medvedkom. A. K.
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Dovje - Pri KUD Jaka Rabič Dovje-Mojs-
trana se večkrat izkažejo z izvirnimi idejami in
drugačnim pristopom ob pomembnejših do-
godkih. Tako je bilo tudi letos za slovenski kul-
turni praznik. Skupaj z Osnovno šolo 16. de-
cembra Mojstrana so v polni dvorani Kulturne-
ga doma na Dovjem pripravili večer z naslo-
vom Dovške šege in navade. To je bila obenem
osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku v občini Kranjska Gora. Velikega
pesnika dr. Franceta Prešerna so se spomnili z

njegovo pesmijo, ki jo je recitirala Klavdija
Koražija. 

Zatem je praznične besede vsem namenila
predsednica domačega društva Metka Kern
Trček. Poudarila je dolgoletno tradicijo boga-
tega kulturnega življenja, ki se je začela pred
95 leti, ko je dovški župnik Jakob Aljaž usta-
novil Katoliško izobraževalno društvo. V pr-
vem delu večera so zatem učenci predstavili
nekaj utrinkov iz bogate in pestre zgodovine
vasi Dovje. Kmečka opravila, šege in navade

so predstavili v domačem narečju, vmes so za-
plesali stare plese. Scenarij je pripravil France
Voga. Večer so zaokrožili z nastopom zapiso-
valcev ljudskih šeg, običajev in navad po va-
seh. Dušica Kunaver iz Ljubljane ter Stanko
Košir iz Gozda Martuljka, Vid Černe iz Kranj-
ske Gore in France Voga so v narečjih predsta-
vili utrinke iz bogate ljudske zakladnice. Fran-
ce Voga je ob tej priložnosti povedal več o vse-
bini tretje dopolnjene knjige Spomini na Dov-
je. Že objavljene zapise o nekdanjem življenju
na vasi je dopolnil s poglavji o begancah ob
velikonočnih praznikih, o miklavževanju in
kolinah na vasi. Predstavil je stara hišna imena
in vlečenja ploha. Režiser prijetne in domisel-
ne praznične prireditve, ki je zasluženo požela
lep aplavz, je bil Franci Koražija. Janko Rabič

Kulturni praznik nekoliko drugače
Učenci so predstavili utrinke iz bogate in pestre zgodovine vasi Dovje. Dušica Kunaver, Stanko Košir, Vid

Černe in France Voga pa so v narečjih predstavili utrinke iz bogate ljudske zakladnice.

Tokratna premiera igralcev skupine, ki od leta 1997 deluje pod okri-
ljem Kulturno prosvetnega društva Josip Lavtižar iz Kranjske Gore, je

bila že deveta po vrsti. Tokrat so se odločili za komedijo sodobnega
ameriškega avtorja Josha Tobiessena z naslovom Election Day, ki jo je
prav za to igralsko zasedbo v slovenščino pod naslovom Voli prvič pre-
vedel Darko Čuden. Gledališko uprizoritev so celostno pripravili pod
budno režisersko taktirko igralca Gregorja Čušina.

”Komedija VOLI na zelo humoren način s sočnim besediščem in šte-
vilnimi preobrati odslikava volilni dan v Združenih državah Amerike,
kjer izbirajo novega župana večjega mesta. Splet okoliščin, preobrati
in dinamika dogodkov, ki se zvrstijo v enem dnevu, gledalca ne pušča-
jo ravnodušnega oz. mu na trenutke jemljejo sapo,” pojasnjuje odloči-
tev za predstavo predsednica KPD Josip Lavtižar Petra Mlinar. ”Tem-
perament in tragikomičnost igralskih likov se skozi vso predstavo zelo
načrtno in premišljeno stopnjuje. Režiserju je uspelo med igralsko eki-
po oz. med nastopajočimi liki vzpostaviti smiselno simbiozo in urav-
novešenost, kljub značajsko zelo različnim vlogam. Vse to pa daje
predstavi strast in energijo. 

Kulturno prosvetno društvo Josip Lavtižar iz Kranjske Gore je bilo
ustanovljeno pred petnajstimi leti iz potrebe skupine mladih po kultur-
nem udejstvovanju. Iz skromnih recitatorskih začetkov se je razvilo več
sekcij, od katerih sta danes najaktivnejši odrasla dramska sekcija Ta
bol’ teater in otroška gledališka skupina Sreča. Odrasla dramska sek-
cija Pri Kulturno prosvetnem društvu Josip Lavtižar je bila ustanovlje-
na leta 1997, nadela pa si je ime Ta bol’ teater. Od leta 1997 so pripra-
vili kar osem premiernih uprizoritev pod režijskim vodstvom Metke
Dulmin. S predstavami so se redno uvrščali na najpomembnejše festi-
vale ljubiteljskih gledaliških skupin. Marjana Ahačič

Ta bol’ teater premierno uprizoril komedijo Voli!

Pestro dogajanje v knjižnici
Marec bo v knjižnici v Kranjski Gori še

posebej pester. Poleg rednih petkovih pri-
reditev za otroke bodo namreč 12. marca
pripravili prvo v sklopu treh predstavitev
knjige Naši znameniti rojaki. Svoj del o na-
stanku knjige in o njeni vsebini bo predsta-
vil dr. Janez Mlinar. V četrtek, 19. marca,
pa bo priznani fotograf Tomo Jeseničnik
pripravil predstavitev svoje knjige Sloveni-
ja v presežkih. Obe prireditvi za odrasle se
bosta začeli ob 19.30. 
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Slastni mrlič na dovškem odru
V Kulturnem domu na Dovjem je vse nared

za premiero igre Slastni mrlič. V njej se bodo
že 6. in 8. marca ob 19. uri predstavili Simon
Brlogar, Mateja Langus, Nejc Verzel, Andrej
Hrovat, Maja Pečar, Primož Langus, Jure Mar-
tinjak, Rok Čebulj in Ivan Orejaš. Za luč, glas-
bo in posebne efekte bo poskrbel Peter Sku-
mavc, za rekvizite in šepetanje pa Anja Sku-
mavc. Pogovarjali smo se z režiserjem Marse-
lom Gombocem.

Kako se znajdete v vlogi režiserja?
”Tokrat se bom spopadel s klasično režijo.

Na odru sem počel že marsikaj in upam, da
bom tudi v prihodnjih letih, zdaj pa je torej pri-
šel tudi čas za režijo. Glede na to, da so me ig-
ralci že nekajkrat poprosili, da naredimo novo
igro, sem s pomočjo Metke Frelih, kolegice iz
gledališke skupine ”Teater za vse” Jesenice in
operete Planinska roža, prišel do zanimivega
besedila Matjaža Zupančiča ”Slastni mrlič”.

Ker to ni klasična komedija, ki smo jih najbolj
vajeni, smo se spopadli s tršim orehom, a
upam, da nam je uspelo.” 

Slastni mrlič se sliši kar malce zastrašujo-
če. Kaj igra prinaša?

”Vsakega nekaj - to je komedija, kriminalka,
groteska, malo tudi drama absurda. Dogajanje
je avtor postavil v čakalnico železniške postaje,
kjer se sreča devet potnikov; vsi različnih gene-
racij, iz različnih socialnih okolij, različnih ve-
denjskih vzorcev. Kmalu med seboj vzpostavi-
jo bodisi privlačne bodisi odbijajoče odnose, ki
se skozi čakanje stopnjujejo in zaostrujejo,
predvsem pa koncentrirano usmerijo v enega
od njih - v Neznanca - človeka, ki ne ve, kdo je
... V igri je precej komičnih odlomkov. Verja-
mem, da bo v njej prav vsak lahko našel sebe in
se zamislil nad določenimi življenjskimi preiz-
kušnjami in stvarmi. Predstava je dolga približ-
no uro in pol. Posredi je tudi en skrivnostni
vlak, več pa ne bi izdal ... Naj gledalci pridejo
sami pogledat predstavo in že zdaj opozarjam,
naj jih naslov ”Slastni mrlič” ne zavede.” 

Kako so potekale predpriprave? Koliko
vaj ste imeli?

”Vaje smo imeli vsako sredo. Začeli smo de-
cembra. Najprej so bile seveda na sporedu go-
vorne vaje. Igralkam in igralcem sem predsta-
vil tudi vse svoje zamisli in jih pozval h kakšni
boljši, saj sem vedno odprt za nove predloge.
Proti koncu, v mesecu februarju, pa smo imeli
bolj intenzivne vaje, tako da smo zdaj na točki,
ko bodo igralci in igralke stopili na oder in se z
velikim veseljem predstavili občinstvu.”

Verjetno pa domači dovški oder ne bo edi-
no prizorišče, kjer se boste predstavili s
Slastnim mrličem?

”Prav gotovo ne. Sprva upam, da bodo vsi, ki
nas bodo prišli pogledat, zadovoljni s tem, kar
bodo videli. Zadovoljno občinstvo je največja
nagrada. V načrtu pa imamo, to že lahko po-
vem, tudi prijavo na Festival komedijantov na
Dobu pri Domžalah in Linhartovo srečanje.
Seveda upamo, da bomo gostovali tudi v gle-
daliških dvoranah po Gorenjskem.” K. S.

V knjigi so zbrane razne prigode iz njegovega življenja, pa tudi nekaj
ljudskega izročila, seveda pa kot vedno do sedaj ostaja zvest domače-
mu rutarškemu narečju. Takole zgovorno piše na začetku v posvetilu
pravnukom: ”Po drugi svetovni vojni smo postali tako pametni in pre-
možni, da je bilo vse do takrat lepo in uporabno čez noč grdo, zastare-
lo, nič vredno in zrelo za izločitev. Naš domač govor je bil šolarjem
prikazan kot grd in za rabo neprimeren, njegova medsebojna uporaba
v šoli nezaželena. Mi, vaši prastarši, smo ga govorili le doma in 
med sabo. Otrokom, vašim dedom, ki so bili takrat šolarji, ga nismo
vsiljevali in rezultat je tu. Vedite in zapomnite si, da je bil za vaše
praprastarše in za tiste z več pra-ji edini uporabni slovenski jezik. To je
dejstvo, ki si ga dobro zapomnite in posredujte vašim naslednikom.
Hranite, kar je napisano, čas dela svoje.” 

Delu Iz podstrešja je priložena tudi zgoščenka, na kateri so posnete
vse zgodbe iz knjige - v rutarškem narečju in knjižnem govoru. 
Ne manjka pa niti fotografsko gradivo, ki prikazuje avtorjev dom v 
različnih obdobjih. Njegov tretji dom, Zg. Zimnova hiša, je zdaj obsojen
na propad, Koširjeve rojstne hiše, čuvajnice 20, pa ni več. Tam je danes
speljana kolesarska proga. 

Stanko Košir se pri 91-ih letih vsak dan še vedno poda na sprehod
proti Srednjemu Vrhu, vsako popoldne pa sede za računalnik in 
piše. Tako počasi nastaja tudi trinajsta knjiga, v kateri bo popisal
pisateljsko življenje. Pravi, da je pisateljski kruh težak, saj se človek
sreča z marsikatero nevšečnostjo, izdajanje knjig pa je v današnjem
času prej odrekanje kot pa zaslužek. K. S.

Pri 91-ih še piše knjige
Stanko Košir iz Gozda Martuljka, leta 2007 tudi dobitnik priznanja Občine Kranjska Gora za častnega občana, 

je pri 91-ih letih izdal svojo dvanajsto knjigo. Naslovil jo je Iz podstrešja. 
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Marsel Gomboc v eni od svoji predstav.
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Vršič je vedno poln obiskovalcev. Pravih pla-
nincev in tistih, ki jih na 1615 metrov visok
prelaz pripelje jekleni konjiček. Vse vedno na-
smejana in dobre volje na pragu Erjavčevi koče
na Vršiču sprejema Nada Koren z Dovjega. 

”Povsem po naključju sem preko Planinskega
društva Jesenice pred devetimi leti našla zapo-
slitev kot oskrbnica v tej koči,” se spominja 
prihoda na Vršič. ”Občutek imam, da sem gor
prihajam vsako leto bolj rada. Dela je vedno
dovolj, če hočeš, da je koča urejena in da se v
njej vsak prijetno počuti. V poletnih mesecih je
obisk največji, saj je Vršič izhodiščna točka za
različne ture na okoliške vrhove, čez prelaz pa
številni z vozili nadaljujejo pot v dolino Trente.
Koča je odprta tudi pozimi ob petkih, sobotah
in nedeljah. Najbolj vztrajni pridejo takoj, ko se
razmere toliko uredijo, da je pot varna.”  Pose-
ben čar Vršiča so zimski meseci. Nada je doži-
vela že marsikaj, kar bi si tudi moški šteli v 
ponos. ”Zime so na tej višini nekaj posebnega.

Pred leti je v dveh dneh zapadlo meter in pol
snega in potem štirinajst dni nismo mogli v do-
lino. Bili smo ujetniki narave v sicer varnem
zavetju koče. Tudi letošnja zima je huda z debe-
lo snežno odejo. Pravijo, da že 20 let ni bila
tako huda. Poleg posameznikov, ki prihajajo 
v kočo, imamo tukaj tudi različne planinske 
tabore, usposabljanja reševalcev in šole v naravi.” 

Kot pravi, organizirajo tudi silvestrovanja,
seveda če so konec decembra ugodne razmere
za pot na Vršič. ”Prihajajo vesele družbe, vendar
ne takšne, da bi le pijančevale. Marsikdo si na
prvi dan v novem letu izbere kakšno turo v
okolico.” Nadi je Vršič tako prirasel k srcu, da
se tja rada povzpne tudi kadar je prosta. 

Marjana Ahačič

Nasmejana oskrbnica Erjavčeve koče
Nada Koren se vsako leto raje vrača na Vršič.

Zimska pravljica na Vršiču
Gorski prelaz Vršič je privlačen vse mesece v letu. Posebna doživetja zagotovo nudi pozi-

mi, ko se odene v mir in lepoto zimske narave. Večmetrska snežna odeja mu je dala pridih
pravljičnega sveta. Ko se po obilnem sneženju razmere uredijo, se proti Vršiču napotijo 
najbolj pogumni planinci in turni smučarji. Sončna nedelja sredi februarja je tja privabila še
posebej veliko ljudi, ki so uživali na snegu. (Na sliki so pred Tičarjevim domom na Vršiču.)
Nekaj najbolj pogumnih se je podalo tudi na okoliške vrhove, kar pa je bilo že precej 
tvegano zaradi velikih količin snega. Letošnjo zimo cesta čez Vršič na veliko veselje ljubiteljev
neokrnjene narave večinoma ni splužena. J. R.

Nada Koren
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Najboljši ledni plezalci v Mlačci
V Mlačci je prvič potekala tekma svetovnega pokala v hitrostnem lednem plezanju, ki so jo zaznamovali

Rusi in brata dvojčka Vukotič z Bleda. Matevž je bil drugi, Jernej pa šesti.

Mojstrana - Slovenija je prvič gostila tek-
mo svetovnega pokala v hitrostnem lednem
plezanju. Tekmovanje je 31. januarja potekalo
na 15-metrski ledeni steni v Mlačci pri Moj-
strani. Nastopilo je 23 tekmovalcev, od tega
kar 15 iz Rusije. V konkurenci sta bila tudi
dva Slovenca, brata dvojčka Matevž in Jernej
Vukotič z Bleda, sicer člana ŠD lednih ple-
zalcev Mlačca - Mojstrana. 

Slovenca sta bila sploh edina konkurenčna
odličnim Rusom in z malo več sreče bi Ma-
tevž celo zmagal. Uvrstil se je v super finale,
v katerem je bil njegov nasprotnik Rus Pavel
Batušev. Kdor bo hitrejši na vrhu v seštevku
plezanja v dveh smereh, tisti bo zmagovalec
Mlačce, letos druge tekme svetovnega pokala
v lednem plezanju. ”Kakorkoli se bo razple-
tlo, je to za Matevža odličen rezultat,” je pred
začetkom zadnjega obračuna dejal 19-letni
Jernej Vukotič, ki je vsega pet minut mlajši
od Matevža. Sam je tekmo končal na šestem
mestu: ”Pričakovanja so bila še višja, vendar
sem vseeno kar vesel. Noge niso šle tja, kot bi
bilo treba.” Medtem si je med plezanjem v
prvi smeri Rus poškodoval roko in padel, ven-
dar so sodniki padec dosodili tudi Vukotiču.

Oba sta tako morala v steno še dvakrat in vrha
obeh smeri se je kljub poškodovani roki kot
prvi dotaknil Batušev. 

Z drugim mestom je bil na koncu zadovo-
ljen tudi Matevž Vukotič, ki je imel na tribu-
ni največ navijačev. Prišli so celo njegovi so-
šolci z gozdarske šole v Postojni. ”Zelo sem
vesel drugega mesta. Ko si v steni, kaj dosti
ne razmišljaš. Delaš, kar si naučen. Nisem vi-
del, da je Rus padel,” je pojasnjeval Matevž
Vukotič, lanski svetovni prvak v tej discipli-
ni, ki se bo po koncu sezone posvetil plezanju
v steni, njegov prvi cilj pa je padalstvo in na-
rediti licenco za športnega padalca. Tretji v
Mlačci je bil Rus Pavel Gulyaev. Pri ženskah
so bile pod ledeno steno le štiri Rusinje, naj-
hitrejša pa je bila pričakovano Maria Toloko-
nina.

ŠD lednih plezalcev Mlačca - Mojstrana je
letos prvič gostilo tekmo najvišjega ranga v
lednem plezanju. ”Tukaj je bilo včasih sme-
tišče, sedaj imamo tekmo svetovnega pokala
v hitrostnem lednem plezanju, ki je pri nas si-
cer še bolj v razvoju. Tekmovalcev je malo,
naša člana pa sta prav brata Vukotič, ki sta
med najboljšimi na svetu,” je bil zadovoljen
Pavel Skumavc, predsednik društva. Tekmo-
vanje si je ogledalo kar lepo število gledalcev,
tudi Martina Čufar, domačinka iz Mojstra-
ne, ki je povedala: ”Poizkusila sem tudi ta
šport, a je zame premraz. Je pa zanimivo gle-
dati, kako hitijo proti vrhu, sploh če sam po-
izkusiš in veš, da bi bil v devetih sekundah na
treh metrih, oni so pa na vrhu. Če primerjam
s športnim plezanjem je ledno plezanje pov-
sem drug svet.”

Maja Bertoncelj, foto: Črt Slavec

Brata Matevž in Jernej Vukotič sta uspešno konkurirala ruskim lednim plezalcem.

Muzejska razstava Aleševa šola za nepalske gorske vodnike 
V Gornjesavskem muzeju Jesenice so konec lanskega leta pripravili muzejsko razstavo in

spremni katalog ob bližnji tridesetletnici obstoja slovenske šole za nepalske gorske vodnike,
ki je zaživela predvsem po zaslugi alpinista in vodje mnogih odprav Aleša Kunaverja (1935-
1984). ”Razstava z besedilom, fotografijami, predmeti in spremnim katalogom prikazuje 
začetke in dosežke slovenskega himalajizma in Aleša Kunaverja, idejo o postavitvi šole za
nepalske gorske vodnike v Manangu, gradnjo, program in delo šole do danes, ugled, ki ga
ima v svetovnem merilu, ter spremembe, ki jih je plezalsko izobraževanje prineslo v življenje
nepalskih domačinov,” pojasnjuje Eli Gradnik, kustodinja GMJ in avtorica razstave. Projekt
sta financirala Občina Kranjska Gora in Ministrstvo za kulturo RS, razstavo pa je v začetku
decembra odprl konzul Nepala v Sloveniji mag. Aswin K. Shrestha. Na ogled bo do konca
februarja 2009, v muzeju pa načrtujejo tudi gostovanje razstave, saj jo bodo prihodnjič 
predstavili v okviru Festivala gorniškega filma v Cankarjevem domu v Ljubljani. M. A.
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Kranjska Gora - Z današnjim žrebanjem
številk za jutrišnjo veleslalomsko tekmo se bo
danes v Kranjski Gori začel že 48. Pokal Vi-
tranc oziroma Audi FIS pokal. ”Za nas, doma-
čine, svetovni pokal v alpskem smučanju vsa-
ko leto pomeni vrhunec zime. Brez pokala Vi-
tranc si pač zime na našem koncu že dolgo ne
znamo več predstavljati. Ne le zato, ker gosti-
mo najboljše veleslalomiste in slalomiste sve-
ta, pač pa tudi zato, ker domači klub z organi-
zacijo te prireditve dobi denar, da se mladi na
našem koncu lahko ukvarjajo s smučanjem,”
pred 48. Pokalom Vitranc pravi župan Kranj-
ske Gore Jure Žerjav, ki je hkrati tudi pod-
predsednik organizacijskega komiteja pokala
Vitranc. 

Letos pa so se organizatorji razveselili tudi
dejstva, da je častni predsednik prireditve, ob
predsedniku pokala Vitranc Metodu Drago-
nji, postal minister za razvoj in evropske zade-
ve Mitja Gaspari, ki je velik ljubitelj in po-
znavalec smučarskega športa. Prav tako je le-
tos za pokal Vitranc veliko zanimanja tudi med
drugimi politiki, zato te dni v Kranjsko Goro
prihajajo najvišji predstavnike države, pa tudi
gostje iz tujine. 

”Tako slalomska kot veleslalomska tekma pri
nas sta zadnji pred letošnjim finalom svetovne-
ga pokala v Areju na Švedskem, kar je dodaten
izziv tako za tekmovalce kot navijače in nas,
organizatorje. Lani je pri prireditvi sodelovalo
689 prostovoljcev, odgovorni pri Mednarodni
smučarski organizaciji pa so opazili tudi izbolj-
šano infrastrukturo, zato so nam organizacijo
tekmovanja zaupali že vse do leta 2013,” pred
letošnjim tekmovanjem pravi izvršni predsed-
nik OK Pokala Vitranc Simon Oblak. Prav
tako so organizatorji zadovoljni, da letos niso
imeli skrbi glede priprave proge. ”Letošnja
zima je s snegom res bogata, na tekmovalni
progi je zadosti snega in sedaj upamo le še na
lepo vreme. Večina tekmovalcev je že prijavlje-
na, tako da te dni v Kranjski Gori pričakujemo
prav vse najboljše smučarje sveta. Ker je čas
počitnic, smo imeli nekaj več dela z zagotavlja-
njem namestitve vsem tekmovalcem, spremlje-
valcem, novinarjem in gostom, vendar smo bili
uspešni tudi pri tem. Zadovoljni smo, da bodo
šle novice iz Kranjske Gore s prenosi v živo kar
v 18 držav, poleg tega pa bo novice povzelo še
42 držav iz vseh koncev sveta,” je povedal ge-
neralni sekretar OK Srečko Medven.

Tudi Boris Pesjak, ki je kot eden podpred-
sednikov znova zadolžen za finance in marke-
ting, je zadovoljen, da bo letos stroškov za pri-
pravo in izvedbo tekmovanja okoli milijona
evrov, denarja pa jim je uspelo zagotoviti 1,06
milijona. Stroške pokrivajo s prodajo televizij-
skih pravic in marketinškim delovanjem doma
in v tujini, pri čemer je njihov glavni marke-
tinški partner agencija Infront iz Lugana, ki s
prodajo pravic na tujih tržiščih iztrži večji del
sredstev za pripravo tekmovanj. Uradni fi-
nančni partner in največji domači sponzor je
že deveto leto finančna skupina Hypo Group
Alpe Adria, poleg tega pa pomagajo tudi dru-
gi sponzorji. Letos je nagradni sklad po
112.500 švicarskih frankov za vsako tekmo,
oziroma 225 tisoč za obe, denarne nagrade pa

dobijo vsi tekmovalci, ki so uvrščeni od prve-
ga do tridesetega mesta. 

Tako jutrišnji veleslalom kot nedeljski slalom
se bosta s prvo vožnjo začela ob 9. uri, druga
vožnja pa bo ob 12.15. Cene vstopnic za ogled
tekem se od lani niso spremenile, cenejše lah-
ko kupite v predprodaji, popusti pa so tako za
otroke kot navijaške skupine. 

Kot je v imenu HIT-a povedal Tilen Majnar-
di, bo tudi letos v Kranjski Gori potekala 
X-plozija zabave, ki se bo jutri ob 16. uri začela
z veleslalomom zvezdnikov ter nadaljevala z na-
stopi popularnih slovenskih glasbenikov na čelu
s skupino Dan D, ki bo imela zvečer ekskluziven
koncert ob izidu nove plošče. Vstopnine za
spremljajoče prireditve ni. Vilma Stanovnik, 

foto: Gorazd Kavčič

Za 48. Pokal Vitranc vse pripravljeno
Za letošnji že 48. Pokal Vitranc organizatorji niso imeli težav s pripravo proge, saj je snega dovolj, zaradi

počitniškega časa so imeli nekaj več težav le z iskanjem nastanitve za tekmovalce, spremljevalce in novinarje. 

Člani organizacijskega komiteja 48. Pokala Vitranc so prejšnji teden prireditev predstavili na novinarski 
konferenci, ki so jo pripravili v prostorih dolgoletnega sponzorja, Hypo Group Alpe Adria v Ljubljani. 

Strpno v času velikih prireditev
Kranjska Gora - Policisti policijske postaje Kranjska Gora opozarjajo občane, naj bodo v

času obeh velikih javnih prireditev, 48. pokala Vitranc v Podkorenu in smučarskih poletov v
Planici, še posebej strpni na cestah, saj je v teh dneh pričakovati občutno povečanje prometa.
Upoštevajo naj navodila prometnih policistov in prometno signalizacijo, zastojem in drugim
nevšečnostim pa naj se po možnosti izognejo tako, da svoja vozila parkirajo na urejenih
parkirnih površinah in se proti prireditvenemu mestu napotijo peš.

”Občani lahko za lastno varnost storijo največ sami s primernim samozaščitnim ravnanjem,”
poudarja Jože Mernik s policijske postaje Kranjska Gora. ”Poskrbijo naj, da so na parkiranih
vozilih zaklenjena vsa vrata, zaprta stekla ter da na vidnih mestih v vozilu ni vrednejših pred-
metov, denarnic, torbic, dokumentov in podobnega. S tem je možnost, da bi postali tarča
kaznivega dejanja, tatvine oziroma vloma, manjša. V primeru odhoda od doma za več dni
predlagamo, da o tem obvestite svojce ali najbližje sosede, ki naj popazijo na stanovanje ali
hišo ter redno pobirajo pošto iz nabiralnika. Prav tako prosimo, da vsi, ki bi v bližini parki-
ranih avtomobilov, hiš ali drugih objektov opazili sumljive osebe, o tem takoj obvestite naj-
bližjega policista ali policijo na telefonsko številko 113.”                                           M. A.

ALPSKI SMUČARSKI KLUB Kranjska Gora, Borovška c. 99/a, Kranjska Gora
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Tina Maze v Kranjski Gori
Najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze je po osvojitvi sre-

brne veleslalomske kolajne v Val d’ Iseru povsod v središču po-
zornosti. Po vrnitvi s svetovnega prvenstva je Smučarska zveza
Slovenije novinarsko konferenco z dobitnico kolajne organizirala v
hotelu Larix v Kranjski Gori. Tina je spet odgovarjala na vprašanja o
občutkih na tekmi in ob osvojeni kolajni. Sicer si februarja ni mogla
privoščiti kaj dosti razvedrila v Kranjski Gori. Na tamkajšnjih
smučiščih je nekaj dni trdo trenirala za naslednje tekme svetovnega
pokala. Je pa poudarila, da v Kranjsko Goro vedno rada pride, da se
dobro počuti in da so tu ugodni pogoji za njene treninge.          J. R.

Dovje - Maša Zec Peškirič, ki je v januarju upihnila 22 svečk, je v
zadnjem letu zelo napredovala, kot članica naše ženske teniške repre-
zentance pa je pred kratkim odlično nastopila v tako imenovanem
FED cupu. Še odmevnejši rezultat je dosegla prejšnji teden, ko je na
220 tisoč dolarskem turnirju WTA v Bogoti najprej izločila prvo no-
silko, Italijanko Flavio Pennetto in iz turnirja izpadala v četrtfinalu.
Pred kratkim je bila krajši času tudi doma na Gorenjskem, kjer se je
spomnila tudi svojih začetkov igranja tenisa. 

”Začelo se v domačem klubu Dovje-Mojstrana pod vodstvom trener-
ja Bogdana Janše. Takrat sem bila stara osem let, rada pa sem tudi
smučala. Imam tudi mlajšo sestro Aljo, s katero sva skupaj hodili na
treninge in tako je bilo laže. Alja je bila v mlajših kategorijah zelo
uspešna, žal pa se je poškodovala in z resnim igranjem je morala pre-
kiniti. Jaz pa sem vztrajala, tenis sem imela vedno raje in po opravlje-
ni maturi na jeseniški gimnaziji sem se pred dvema letoma odločila,
da znanje nadgradim v teniški akademiji Nikija Piliča v Münchnu,” je
povedala Maša, ki zadnja leta večina potuje po turnirjih po svetu, vmes
pa trenira v Nemčiji. ”Vse imamo organizirano v okviru akademije, od
treningov, do prehrane in bivanja. Akademija je v lepem okolju ob ves-
laškem centru v Münchnu, vse skupaj pa je podobno kot življenje v
študentskem domu. Predvsem pa je pomembno, da imamo tako igriš-
ča na prostem kot v dvorani, z različnimi podlagami. Vse je podreje-
no tenisu, imam dovolj partnerjev za igro in kaj podobnega v Sloveni-
ji pač nisem našla. Do sedaj so stroške za vse večina plačevali straši,
v zadnjem letu pa sem že zaslužila toliko, da sem z nagradami pokri-
la svoje stroške. Upam, da so mi vrata naprej tudi še odprta in da se
bom domačim lahko kdaj oddolžila,” je tudi povedala Maša, ki je tre-

nutno okoli 120. mesta na svetovni WTA lestvici, seveda pa si že kma-
lu želi priti med najboljših sto. Če bo nadaljevala tako, kot je letos za-
čela, bo to prav kmalu.                 Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

Maša je vsako leto boljša
Maša Zec - Peškirič z Dovjega pri Mojstrani se je odločila, da bo svojo mladost posvetila tenisu,

v zadnjem času pa dosega vse odmevnejše rezultate. 

Maša Zec - Peškirič z Dovjega vztrajno napreduje na svetovni teniški lestvici. 
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OČALA Z NAROČILNICO LAHKO 
TUDI BREZ DOPLAČILA

Okul is t i čna  ambulant a  Ber ce
J E S E N I C E

www.gorenjskiglas.si

Kranjska Gora - Dobre snežne razmere, ki
jih tako obilno ponuja letošnja zima, so v
kranjskogorskem vrtcu takoj izkoristili. Ker
imajo v vrtcu opremo za tek na smučeh, so za
otroke v starosti treh let do vstopa v šolo
pripravili enotedenski tečaj teka na smučeh.
”Tečaj je potekal v treh skupinah: Kekci,
Sončki in Čebele. Otroci so skozi igro osvajali
osnovne prvine klasične tehnike. Zelo smo se
zabavali in uživali na snegu. Otroci so bili zelo
sproščeni, tako da so se kmalu privadili na
hojo s smučmi. Najstarejši otroci so na koncu
tečaja samostojno pretekli dober kilometer
dolg krog pod hotelom Kompas,” je povedala
vodja tečaja Vesna Kerštajn, vzgojiteljica in

hkrati tudi učiteljica teka na smučeh, ki so ji
pomagale še druge strokovne delavke. ”Zadnji
dan so se nam pridružili tudi starši. Otroci so
jim navdušeni pokazali vsa svoja, na novo pri-
dobljena znanja. Vsi, ki so sodelovali na teča-
ju, so za svoj trud prejeli diplome. Predvsem
pa so se seznanili z novo obliko gibanja, ki jim
bo, upam, pri naših zimskih pogojih še kdaj
prišla prav.” Vesna Kerštajn je še poudarila, da
gre za še bolj sproščeno in kakovostno izvedbo
tečaja teka na smučeh zahvala podjetju Šport
Bernik, ki je brezplačno posodilo dodatne
smuči in palice, ter vozniku snežnega teptalca,
ki je uredil dodatne smučine.

M. A.

Otroci so tekli na smučeh
Kekci, Sončki in Čebele so skozi igro osvajali osnovne prvine klasične

tehnike teka na smučeh.

Kranjska Gora - Na valentinovo so v centru Kranjske Gore na
prvem Luninem festivalu za najmlajše pripravili zabaven in raznolik
program, na katerem so prav od jutra pa vse do večera uživali tudi
njihovi starši in starejši vrstniki. Glavni na prizorišču je bil seveda
Lunin škrat, otroci pa so se med igro lahko izgubljali v pravem labi-
rintu, se spuščali po snežnih toboganih in se drsali ter igrali hokej na
ledu. V šotoru arena pa je Luna pripravila Lunine kotičke, v katerih
se je ustvarjalo in zabavalo, Zavod Enostavno prijatelji pa je imel ves
dan različne aktivnosti, tako za mlade kot tudi za starejše obiskovalce
oziroma spremljevalce festivala. Pravljični liki so z malimi nade-
budneži modelirali, peli, izdelovali snežne kipe, drsali, plesali,
pripravljali Valentinove čestitke, risali, barvali, oblikovali in slikali.
Na glavnem odru pa so se zvrstili različni uspešni gledališki in glas-
beni ustvarjalci, med drugimi tudi Damjana Golavšek ter Mojca in
Kaličopko in čarovnik Grega; Neci Falk in njeni mačji godbi pa je
prihod v Kranjsko Goro preprečila bolezen ... Mali navihanci so se
kljub temu do onemoglosti prepustili brezskrbnim vragolijam in za-
četek zimskih počitnic zapečatili z veliko dozo razigranosti. Organi-
zatorji, ki so Lunine festivale doslej pripravljali v Ljubljani in Kopru,
pa pravijo, da bodo z veseljem še prišli na Gorenjsko.                       

M. A.

Pravljično mesto na snegu
V Kranjski Gori so zimske počitnice začeli z živahnim prvim Luninim festivalom.

Luna na snegu: zimske počitnice so se v Kranjski Gori začele z živahnim Luninim
festivalom. Foto: Anka Bulovec



Skromni, a učinkoviti
jubileji

Nekdaj velik praznik, 29. novem-
ber, nas še dandanes spominja
tudi na nekatere bolj skromne ob-
jekte ali naprave, ki so začele
obratovati na ta /bivši/ slavnostni
dan. Bile pa so za nekatere dejav-
nosti prelomnega pomena. Med-
nje zanesljivo sodita dve žičnici na
smučiščih v Kranjski Gori: vlečni-
ca Preseka - začetek obratovanja
29. novembra 1948 - in sedežnici
na vrh Vitranca - začetek obrato-
vanja 29. novembra 1958. To je ju-
bilejnih šestdeset let obratovanja
vlečnice in petdeset let sedežnice. 

Pozabi pa je najprej treba iztr-
gati še sedemdesetletni jubilej
dveh vzpenjač. Obe je skonstruiral
inž. Stanko Bloudek: prvo na me-
lišču na poti iz Planice proti Ta-
marju. Dve vzporedni trasi, dolži-
ne okoli 300 m, sta bili izravnani
v snegu do zgornje izstopne posta-
je. Na vsaki je večje sani, z ravnim
podijem za štiri osebe, navkreber
vlekla jeklena vrv, izmenično - en-
krat leve, nato desne. Isti, sedem-
desetletni jubilej velja tudi za
vzpenjačo, ki jo je dal Bloudek po
svoji zamisli postaviti ob veliki
skakalnici v Planici. To je bila
enotirna, nihajna vzpenjača /že-
lezniške tračnice/, s tem, da je bila
točno na sredini trase razdružitev
tirov, da sta se vagončka lahko
srečala. Vlečnico na melišču so
po končani vojni odpeljali na dru-
go lokacijo v Sloveniji. Tirna
vzpenjača pa je redno prevažala
skakalce do zaletišča še vrsto let,
vse do zgraditve sedežnice.

Prva povojna leta so bila čas po-
manjkanja, obnove, prostovoljne-
ga dela ter smernic tedanje politi-
ke. Takemu stanju in težkim go-
spodarskim razmeram so bile po-
dobne tudi ljubiteljsko ustvarjene
prve vlečnice v Sloveniji. Delovali
so smučarski zanesenjaki, ki so iz
kdove od kod prinesenih delov se-
stavili prave mojstrovine, ki bi jih

bil dandanes vesel vsak muzej. Ne-
kaj bi jih naštel: Najenostavnejša
‘vlečnica’ je bila pri domu na Kr-
vavcu. Kranjčani so ji rekli ‘dri-
kel’ /del konjske vprege/. Mali po-
gon je namreč vlekel na bližnjo
vzpetino nekoliko večje sani, do
šest smučarjev, pripete na staro
jeklenico z leseno prečko. Jeseni-
ški železarji so bili že naprednejši
pri izdelavi vlečnice na Črnem
vrhu. Na jekleno vrv so bile že pri-
pete male vlečne naprave za smu-
čarje. V ta začetek žičničarstva se
uvršča tudi sedežnica Habakuk na
Mariborskem Pohorju. Tudi ta je
bila amaterska mojstrovina, seve-
da z lesenimi nosilnimi stebri;
Odprtje le-te je bilo 1. januarja
leta 1950. Prva vožnja je bila po-
darjena Tinetu Muleju kot prizna-
nje za njegove tekmovalne uspehe.
To so bili pogumni in amaterski
začetki ‘potniškega prometa’ na
žičnicah. Z veliko sreče, zaradi
preprostih tehničnih rešitev in im-
provizacije obratovanja - k sreči
brez večjih nezgod. Le malo kate-
ra prometna panoga je morala
prehoditi tako trnovo pot, kot so jo
v svojem začetnem obdobju pri
nas v Sloveniji morali upravljavci
vseh vrst žičnic.

Vlečnica Preseka v Kranjski
Gori, šestdeset let nazaj, tudi ta je
bila svojevrstna mojstrovina.
Zgrajena je bila kot po nekem ku-
harskem receptu - zmešano po
malem vsakega nekaj: Rabljena, v
rudniku Trbovlje odslužena in iz
uporabe izločena jeklenica - 1900
m, reduktor obratov polžasti po-
gon topa iz kupole tanka, ki ga je
gnal star elektro motor, 24 KW,
transformator nameščen kar na
štirih lesenih drogovih tik nad po-
gonom, vse skupaj ‘zabeljeno’ z
lesenimi nosilnimi stebri, prečni-
mi nosilci vrvi ter koluti, izdelani-
mi v Železarni Jesenice. Lesena
vlečna sidra so bila izdelana v to-
varni Elan. Dejanska dolžina
vlečnice je bila zavidljivih 960 m,
višinska razlika 265 m, zmoglji-

vost pa 170 prevozov na uro. Vleč-
nica je prevažala smučarje, s kas-
nejšimi posameznimi izboljšava-
mi, neprekinjeno do leta 1962. 

Razvoj smučanja in postopoma
zimskega turizma v Zgornjesavski
dolini se bistveno razlikuje od pr-
vinskega ‘starosvetnega’ smuča-
nja na bloških planjavah. Smuča-
nje tam ni bilo življenjskega po-
mena ali komunikacijska potreba
medsebojnih medkrajevnih odno-
sov ali vsakovrstnih opravil kot na
bloških planotah. Prve smuči v
Zgornjesavski dolini sta kot po-
klicna lovska čuvaja pri nadzoru
lovišča uporabljala domačina
Alojz Košir in Miha Oitzl. To so
bile prve dvoje alpske smuči, od
znanih štirih parov, pred letom
1909 na Gorenjskem. Pravo vred-
nost smuči pa so domačini spo-
znali v času prve svetovne vojne,
ko jih je avstrijsko vojaštvo upo-
rabljalo v težkih vremenskih in
snežnih razmerah pri gradnji in
uporabi ceste na prevalu Vršič.
Ko so se razmere po vojni uredile,
so začeli domačini, planinci, smu-
čarji, lovski čuvaji, vojska in šol-
ska mladina uporabljati smuči bo-
disi v službi ali kot zabavo.
Osnovna šola v Kranjski Gori je
vključila pouk smučanja že okrog
leta 1923, ko je poučeval mladino
takratni učitelj Niko Prestor. Že
leta 1924 je bil pod vodstvom dr.
Cirila Žižka v Kranjski Gori prvi
tečaj smučarskih učiteljev za ju-
goslovansko armado. To leto se je
pričela tudi gradnja petdesetmetr-
ske skakalnice v Trebežu. Za sve-
tovalca pri gradnji je Turistično
društvo povabilo gradbenika Rož-
mana iz Ljubljane (soustvarjalec
120 m skakalnice v Planici). V
tem obdobju je bilo zelo priljublje-
no turno ali sprehajalno smuča-
nje, mladina se je navduševala na
malih skakalnicah, del športnikov
pa se je oprijel teka na smučeh.
Šele nekaj let pred drugo svetovno
vojno so se pričela tekmovanja v
smuku in smučarskih likih, kakor
so prvotno, že leta 1939 poimeno-
vali tekmovanje v slalomu.

(nadaljevanje v prihodnji številki)
Vid Černe

Hvala vam! 
V letu 2004 je moja mami utrpe-

la hudo možgansko kap in čez noč
postala odvisna od tuje pomoči,
saj je bila popolnoma negibna. Z
možem sva jo v času njene hude
bolezni negovala po svojih naj-
boljših močeh. Ker pa sva oba za-
poslena, sem v Domu dr. Franceta
Berglja zaprosila za pomoč pri
negi in hranjenju v dopoldanskem
času, ko sva bila odsotna. Prijazno
so mi omogočili pomoč negovalke.

Prvi dve leti je bila nepogrešljiva
Irena Bizjak, potem pa jo je zame-
njala Darja Andres. Ne smem pa
pozabiti tudi Tanje Podrekar, Hele-
ne Mencinger in Karmen Mihelič,
ki so vskočile, ko je bila Darja od-
sotna. Vsem, ki ste pomagale moji
mami, sem hvaležna. Z njihovim
delom sem bila zelo zadovoljna, saj
je bila mami resnično lepo in kako-
vostno oskrbljena in kljub svoji pri-
klenjenosti na posteljo dolga štiri
leta ni imela nobene rane zaradi
pritiska. Velika zahvala gre tudi
tem dekletom, saj svoje delo oprav-
ljajo res dobro in s srcem.

Zato se Ireni, Darji, Tanji, Heleni
in Karmen še enkrat zahvaljujem
za njihovo požrtvovalno delo in jim
želim veliko dobre volje, moči in
poguma v prihodnje. Če sem kate-
ro zgrešila, naj mi oprosti, zahvala
gre tudi njej. Hvala vam še enkrat.

Helena Arh, Rateče

Prav: spodobno dvojezično jav-
no sporočanje (in v skladu z zako-
nom o javni rabi slovenščine) 

Narobe: nespodobno javno spo-
ročanje zgolj v tujem jeziku (in kr-
šitev zakona)

Silvo Kristan
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Pisma

Zanimivost iz knjige Med
svobodo in rdečo zvezdo, ki jo
je napisal Dušan S. Lajovic:

Navajam: ”Poklicni agenti
Udbe so imeli ob ustreznih odo-
britvah nadrejenih pooblastila
za uporabo tako imenovanih
posebnih metod in sredstev: za-
sledovanje, prisluškovanje, šir-
jenje lažnivih vesti in govoric,
izsiljevanje, pridobivanje sode-
lavcev in virov”

Star slovenski pregovor pravi:
”Povej mi, s kom se družiš, in
povem ti, kdo si.”

Franc Žerjav
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Prireditve v občini Kranjska Gora
X-plozija zabave
28. februarja 2009 
Kdaj: ob 16. uri
Kje: Zimska plaža za hotelom Larix, Kranjska Gora
9.00 - 14.00 Pokal Vitranc - veleslalom (Podkoren) 
16.00 Prvi tek veleslaloma slovenskih glasbenikov 
17.00 Drugi tek veleslaloma slovenskih glasbenikov 
18.00 Brezplačni bingo - glavna nagrada: enoletna uporaba osebnega avtomobila  
Audi A3 Sportback 
19.00 Žrebanje štartnih številk za nedeljski slalom Pokala Vitranc 
19.30 SLO MUSIC SKI TEAM BAND (skupni nastop popularnih slovenskih glasbenikov) 
20.30 Podelitev nagrad za spletno igro Ski Challenge 09 (v organizaciji Žurnal 24) 
20.45 Dan D - ekskluzivni koncert ob izidu nove plošče 
22.00 - 24.00 DJ GADJO (avtor uspešnice ”So many times”) 
24.00 - 04.00 Final Detonation After Party. DJ Sylvain (šotor Arena) 

28. februarja 2009
48. Pokal Vitranc
09.00 Veleslalom - prvi tek (Podkoren)
v odmoru med tekoma: žrebanje nagrad AUDI, program v ciljni areni 
12.15 Veleslalom - drugi tek (Podkoren)
Po tekmovanju Razglasitev zmagovalcev (ciljna arena Podkoren) 
Po tekmovanju Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma (Novinarsko središče) 
17.30 Sestanek vodij ekip 
19.00 Javno žrebanje štartnih številk za slalom (Kranjska Gora) 
po 16.00 uri ”X-PLOZIJA ZABAVE” (koncerti, nastopi, zabava v centru Kranjske Gore) 

1. marca 2009
09.00 Slalom - prvi tek (Podkoren) 
v odmoru med tekoma: žrebanje nagrad AUDI, program v ciljni areni 
12.15 Slalom - drugi tek (Podkoren) 
Po tekmovanju Razglasitev zmagovalcev Podkoren (ciljna arena Podkoren) 
Po tekmovanju Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma (Novinarsko središče) 

1. marca 2009 - 20. marca 2009 
Umetnik-podjetnik
Cilj projekta ”Umetnik-podjetnik” je pomagati mladim umetnikom k večji prepo-
znavnosti in s tem tudi k prvim zaslužkom s prodajo lastnih del. 
Informacije: urska.zeleznikar@ragor.si ali 04/581-34-13

7. marca 2009 
Intersport Hitpokal
Kdaj: 15.00-01.00
Kje: Dolenčev rut-Šotor Arena, Kranjska Gora
15.00 Zbor udeležencev pri Dolenčevem rutu
Registracija in delitev startnih številk za zadnjo veleslalomsko dirko Intersport Hitpokal 
19.00 Začetek tekmovanja 
21.00 Zabavni program s skupino ATOMIK HARMONIK

13. marca 2009
Slovenski športni uspehi
Odprtje razstave športnega fotografa Aleša Fevžerja v OŠC Planica
Aleš Fevžer je začel poklicno fotografsko pot leta 1988 in je fotografiral vse na-
stope Slovenije na olimpijskih igrah, različnih svetovnih in evropskih prvenstvih,
velike teniške turnirje, dirke F1, avanture Camel Trophy in Camel rafting Challen-
ge, golfske turnirje in mnoge druge prireditve.
V Olimpijskem športnem centru Planica bo pripravil razstavo, ki bo pregledno pri-
kazovala uspehe slovenskih športnikov. Informacije: planica@csod.si

20. marca 2009 - 22. marca 2009 
FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih Planica 2009

19. marca 2009
09.00 Uradni trening 1. serija
10.00 Uradni trening 2. serija
11.00 Kvalifikacije

20. marca 2009
14.15 Poskusna serija

15.30 Prva serija
Finalna serija

21. marca 2009 - Ekipna tekma
09.00 Poskusna serija
10.15 Prva serija
Finalna serija

22. marca 2009
09.00 Poskusna serija
10.15 Prva serija
Finalna serija

20. marca 2009 - 21. marca 2009 
Špas na vas, s Planico prebujamo pomlad

20. marca 2009
Koncert narodnozabavnega ansambla Okrogli muzikantje 
Kdaj: 20.00
Kje: Šotor Arena, Kranjska Gora

21. marca 2009
Koncert Peter Lovšin (organizator Hit Alpinea)
Kdaj: 20.00
Kje: Šotor Arena, Kranjska Gora

25. marca 2009 - 31. marca 2009 
20. Razstava ročnih del 
Kje: Gasilni dom, Podkoren
Vsakoletna razstava članic ročnih del KPD Podkoren. 
Informacije: G. Prašnikar 04/588 10 67






